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Yetkinlikler

Unvan

1977 yılında İngiltere Birmingham Üniversitesi’nden İmalat



TPM ve World Class
Manufacturing Kıdemli Uzmanı

Dünya Klasmanında

Mühendisi olarak lisans eğitimini tamamlamıştır. İngiltere

Üretim konusunda 18

ve Türkiye’ deki uluslararası kuruluşlarda endüstriyel ve

yıllık uluslararası

tüketici ürünleriyle ilgili proje mühendisliği, teknik satış,

danışmanlık

ürün yöneticiliği ve pazarlama müdürü olarak 15 senelik

tecrübesine dayalı

yönetim tecrübesi edinmiştir.

kuvvetli liderlik.

Profesyonel hayatına yönetim danışmanı olarak devam
etmiş ve 18 yıl boyunca ulusal ve uluslararası şirketlerin 32



konularının farklı

ülkedeki ‘Dünya Klasmanında Üretim ve Operasyonel
Mükemmellik’

programlarına

danışmanlık

desteği

vermiştir.
Heineken’in

National

Geography

Mega

süresince WCM Müdürlüğü görevini takiben 2012 yılında



Saint- Gobain Gurubu’ nun Türkiye’ deki inşaat sektörü
işletmelerinde fabrika müdürü ve WCM müdürü olarak
görev aldı.

projelerde eğitmen ve danışman olarak görev almaktadır.

üretim merkezlerinde

English High School, İstanbul,

başarıyla

Türkiye (1973)

uzman tecrübe.

Türkiye’ ye döndü.

Temmuz 2018’den itibaren Grupas Gelişim bünyesinde

Birmingham Üniversitesi, İngiltere
İmalat Mühendisliği Bsc. (Hons)
(1977)

uygulanmasında

Fabrikaları

programında yer alan Hollanda tesislerinde dört yıl

Çevre ve İSG

Eğitim



Endüstriyel ürünler,
hızlı tüketim ürünleri
ve proses endüstrileri
gibi üretim
sektörlerinde proje
liderliği ve değişim
yöneticiliği

Doğum tarihi – Yeri / Aile
21.04.1954 / İstanbul
Evli, üç yetişkin kız babası

Gelişmiş ve gelişmekte
olan toplam 32 ülkede
çalışmaktan kaynaklı
farklı kültürlerle
iletişimde uzmanlaşma.



TPM konusunda temel
kaynak olan JIPMJapon Fabrika Bakım
Enstitüsü hakkında
uzman bilgi ve
uygulama tecrübesi.



Mükemmel kantitatif
ve kalitatif analiz
edebilme yetkinliği.
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Tecrübeler ve başarılar – Son 27 yıl
Izocam Tic. ve San. A.Ş.,
EHS & World Class
Manufacturing Müdürü
(2015-2018)

Dört üretim merkezinde bulunan yedi fabrikada bana doğrudan rapor eden sekiz
mühendisle birlikte Çevre, İSG ve Dünya Klasmanında Üretim faaliyetlerini
tasarlamakta, koordine etmekte ve yönetmekteyim. Aynı zamanda şirketin
sektöründeki liderlik avantajının operasyonel verimlilikle de desteklenmesinden
sorumluyum. Bu sorumluluk çerçevesinde operatörlerden üst yönetime kadar bütün
yönetim kademelerinde değişimin yönetimi için yabancı ortak Saint-Gobain’e
uyumluluk, yönlendirme, koçluk yapmakta ve koordinasyonu sağlamaktayım. SaintGobain yalıtım fabrikaları arasındaki proje yarışmasında İSG ve WCM konularında iki
birincilik ödülü kazanılmasında rol aldım.

Saint- Gobain İnşaat Grubu,
Rigips Ankara Alçı Fabrikaları
Müdürü
(2012-2015)

Alçı ürünleri üreten iki entegre fabrikanın müdürü olarak yıllık 20 milyon euro katma
değer yaratılmasında ve 130 çalışanın yönetiminden sorumlu oldum. Mesuliyetlerim
ayrıca Dünya Klasmanında Üretim, Çevre ve İSG, Operasyonlar, Mühendislik ve Bakım,
kalite ve Proses Kontrol ve İnsan Kaynakları faaliyetlerini de kapsıyordu. Başarı alanları:
Öncelikli süreçlerde dünya klasmanında üretim yöntemlerini başlatmak ve 2011 yılında
Saint-Gobain’ in tesisleri satın almasından sonra bozulan güvenin ve iş huzurunun
yeniden sağlanması.

Lead Services, Leiden, Hollanda
Yönetim Danışmanı
(2011-2012)

Serbest çalışan yönetim danışmanı olarak fabrikalarda TPM, Yalın altı sigma ve Sürekli
İyileştirme projelerini uygulamak. Özellikle ambalaj sektöründeki tecrübelerin sahaya
yansıtılması.

Heineken Nederland Supply,
Hollanda TPM Müdürü
(2009-2010)

Heineken’in Hollanda’ daki tüm tedarik zincirini kapsayacak şekilde TPM
koordinatörleri ve TPM uygulayıcıları ile birlikte üç bira fabrikasındaki TPM ofislerinde
faaliyetlerin yönetimi. TPM’in ürün geliştirme,satınalma, müşteri hizmetleri ve logistik
faaliyetlerinde uygulanması için merkezde dördüncü TPM ofisinin oluşturulması.
Başarı örnekleri: İlk kaizen pilot projesinde maliyetlerin ve teslim süresinin
azaltılmasından kaynaklanan 0.5 milyon euroluk tasarruf.National Geographic Mega
Fabrikalar programında yer alan Heineken fabrikalarında TPM denetimlerinden
başarıyla geçilmesi. Logistik departmanında TPM başlatılması.

Solving Efeso Consulting, UK,
Orta Doğu ve Afrika TPM
Direktörü
(1991-2008)

Orta Doğu ve Afrika direktörü olarak TPM faaliyetlerini bölgedeki farklı üretim
sektörlerinde uygulamak. Daha geniş bir dünya coğrafyası üzerinde Kullanıcı bakımı,
Planlı bakım, Odaklanmış iyileştirme, Ardaşık kalite, Eğitim ve öğretim ve İSG bazlı
devamlı iyileştirme projelerinde eğitimci,koç ve denetimci olarak yer almak.Başarı
örnekleri: Uluslararası şirketlerde başarılı TPM danışmanlığı(Pirelli, Unilever, Tetra Pak,
Philip Morris, Case-New Holland, Alstrom, Nexans, Wrigleys, Friesland Campina,
Heineken). JIPM fabrika mükemmelliği denetimleri süresince ödül kazanan üç
fabrikanın yerel danışmanlığını yapmak (Pirelli 1994, Tetra Pak 2003, Heineken 2008).
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